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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan peserta didik, baik interaksi secara lansung seperti kegiatan tatap muka 

dikelas maupun secara tidak lansung yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran (Rusman,2012:139). Guru dan peserta didik merupakan faktor 

terpenting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Guru sebagai salah satu faktor mencapainya tujuan pembelajaran 

tidak hanya beperan sebagai penyambai informasi kepada peserta didik tetapi guru 

harus kreatif sebagai fasilitator dan mitra belajar peserta didik yang memberikan 

kemudahan belajar peserta didik. Disini guru  harus kreatif dalam mengelolah 

pembelajaran dikelas dengan cara kreatif memilih metode atau model 

pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar peserta didik yang berakibat 

pada hasil belajar peserta didik. Hal tersebut juga didukung oleh Shoimin 

(2014:18) proses belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh emosi atau minat 

peserta didik. Apabila peserta didik merasa terpaksa dalam mengikuti 

pembelajaran maka mereka akan kesulitan untuk menerima pelajaran atau materi 

yang diberikan guru.  

Selain guru, peserta didik juga merupakan faktor terpenting pada tercapainya 

tujuan pembelajaran. Peserta didik dituntut aktif dalam proses belajar mengajar, 

karena proses pembelajaran sekarang tidak berpusat pada guru melainkan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Keaktifan peserta didik dituntut 

tidak hanya aktif secara fisik tetapi peserta didik harus aktif dari segi kejiwaannya. 

Apabila fisiknya aktif tapi pikiran dan mentalnya kurang aktif pada proses 

pembelajaran maka tujuan pembelajaran tidak akan dicapai secara maksimal. 

Pembelajaran yang baik atau efektif adalah pembelajaran dimana guru bisa 

mengkondisikan kelas dengan berbagai model pembelajaran yang bervariasi  

menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan minat belajar peserta didik yang tinggi 

supaya peserta didik aktif terlibat pada proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran 
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yang ideal adalah agar peserta didik mampu mewujudkan perilaku pelajar yang 

efektif (Suyono dan Harianto, 2014:209). 

Belajar matematika adalah suatu aktivitas mental untuk memahami arti dan 

hubungan-hubungan serta simbol-simbol kemudian diterapkan pada situasi nyata 

(Uno, 2011:130). Pembelajaran matematika hendaknya dilakukan secara 

sistematis teratur dan logis sesuai dengan perkembangan atau kondisi peserta 

didik. Pembelajaran matematika yang baik adalah pembelajaran  dimana aktivitas 

belajar peserta didiknya dapat memberikan pemahaman konsep matematika yang 

telah mereka pelajari. Demi menunjang pemahaman konsep pada pembelajaran 

matematika maka peserta didik harus memiliki kemampuan memecahkan masalah 

matematika yang baik.  

Hasil observasi dan wawancara kepada guru matematika kelas VIII-H SMP 

Negeri 2 Batu  tanggal 13 Februari 2015 didapatkan hasil yang akan 

didiskripsikan sebagai berikut. Observasi yang dilakukan di dalam kelas VIII-H 

menunjukan kegiatan dikelas masih belum efektif terlihat bahwa pembelajaram 

belum berlaku dua arah. Pada awal pembelajaran guru memberikan salam untuk 

membuka pembelajaran. Selanjutnya guru menjelaskan materi secara garis besar 

dengan menggunakan contoh soal. Setelah itu guru memberikan latihan soal 

kepada peserta didik. Peserta didik diberi waktu untuk mengerjakan soal 

pembelajaran dilanjutkan membahas soal yang dilakukan guru. Di akhir 

pembelajaran guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya.  

Pada saat pembelajaran peserta didik yang terlihat aktif dalam mendengarkan dan 

mengamati penjelasan dari guru, mengerjakan soal latihan, tanya jawab pada 

proses pembelajaran dan presentasi di depan kelas  berjumlah 10 peserta didik 

dari 32 peserta didik. Terdapat beberapa peserta didik  yang hanya mendengarkan 

guru saat menjelaskan dikarenakan takut. Sementara itu, beberapa siswa yang lain 

ada yang bermain bulpoin dengan temannya dan mencoret-coret buku catatannya. 

Pada saat mengerjakan latihan soal, banyak peserta didik yang kesulitan  

dikarenakan soal yang diberi kepada peserta didik berbeda pada contoh soal yang 

diberikan oleh guru. Peserta didik juga takut bertanya pada guru jika mereka 

merasa kebingungan dalam mengerjakan soal latihan. Pada saat pembahasan soal 
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peserta didik yang mau maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal di depan 

hanya sedikit, sehingga guru harus menunjuk salah satu peserta didik untuk maju 

ke depan. Tingkat pemecahan masalah peserta didik masih rendah yang terlihat 

pada saat peserta didik menjelaskan pekerjaannya di depan kelas, namun peserta 

didik terlihatan kebingungan untuk menjelaskan soal yang diberi guru, 

dikarenakan soal yang diberikan soal pada peserta didik berbeda dengan contoh 

soal yang diberikan oleh guru.  

Bedasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru. Guru masih 

menggunakan metode mengajar diskusi dan metode ceramah. Salah satu alasan 

mengapa guru menggunakan metode adalah dikarenakan peserta didik sulit untuk 

memahami dan peserta didik tidak ada persiapan untuk menghadapi pembelajaran 

keesokan harinya. Peserta didik yang bisa mengikuti alur pembelajaran di kelas 

rata-rata terdiri dari peserta didik yang tergolong pandai. Pada saat guru menujuk 

peserta didik secara acak untuk mengerjakan soal di depan guna mengecek peserta 

didik sudah paham atau belum pada pembelajaran, sebagian peserta didik masih 

belum bisa menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Dari situ terlihat sebagian 

peserta didik masih belum paham apa yang sudah mereka pelajari.    

Berdasarkan pembelajaran yang berjalan di kelas, proses pembelajaran belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik dan kurang mencapai tujuan pembelajaran 

matematika. Pemahaman konsep dan minat belajar peserta didik kurang untuk 

mengikuti pembelajaran yang terlihat dari peserta didik adalah peserta didik 

kurang aktif pada pembelajaran. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang kurang dan yang terlihat 

adalah peserta didik merasa kebingungan mengerjakan soal yang berbeda dengan 

contoh yang telah diberikan oleh guru yang nantinya akan berakibat pada 

rendahnya hasil belajar peserta didik. Masalah tersebut terjadi dikarenakan guru 

dalam penggunaan model pada pembelajaran masih belum bervariasi. Guru masih 

belum menggunakan pendekatan, metode atau model pembelajaran yang bisa 

membangkitkan minat belajar peserta didik di kelas.  

Permasalahan diatas dapat diatasi dengan penggunaan model pembelajaran 

yang baik guna menghasilkan pembelajaran yang aktif. Penerapan model 
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pembelajaran Think Pair Share  dan Make A Match  diharapkan untuk bisa 

memecahkan permasalahan diatas. Pada penerapan model pembelajaran Think 

Pair Share  dan Make A Match  supaya minat belajar peserta didik tinggi, peserta 

didik aktif pada pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematik peserta didik. 

Model Pembelajaran Think Pair Share adalah model yang memperkenalkan 

ide waktu berpikir atau waktu tunggu yang menjadi faktor kuat dalam 

meningkatkan peserta didik dalam merespon pertanyaan (Shoimin, 2014:208). 

Pada pembelajaran ini peserta didik dilatih untuk berani berpendapat dan saling 

membatu satu sama lain. Seperti yang dijelaskan oleh Akbar (2013:62) pada 

model pembelajaran Think Pair Share guru mengajukan pertanyaan atau isu dan 

meminta peserta didik untuk memikirkan jawaban atau penjelasan, selanjutnya 

peserta didik diminta untuk berpasangan dan mendiskusikan jawaban atau 

penjelasan tadi dan terakhir seorang peserta didik akhirnya diminta untuk 

menyampaikan keseluruh peserta didik yang telah didiskusikan tadi. Pada model 

pembelajaran ini yang awalnya peserta didik tidak bisa dan takut bertanya ke 

gurunya sekarang peserta didik dapat belajar dari peserta didik lain atau teman 

diskusinya. Pembelajaran pada model tidak membutuhkan waktu lama dalam 

membagi kelompok supayan waktu belajar tidak terbuang sia-sia.  

Hasil penelitian Rahmawati (2013) keefektifan tipe TPS ( Think- Pair- Share) 

pada pokok bahasan persamaan tentang garis lurus di SMP Muhammadiyah 8 

Batu menyimpulkan hasil pengamatan terhadap aktivitas guru diperoleh rata-rata 

keseluruhan sebesar 83.92% dalam karegori baik pada kriteria penilaian aktivitas 

guru. Hasil pengamatan terhadap aktivitas diperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 

78.18% dalam karegori baik pada kriteria penilaian aktivitas peserta didik. Hasil 

belajar peserta didik terhadap pembelajaran matematika tipe kooperatif TPS ( 

Think Pair Sahre ) pada materi persamaan garis lurus efektif dan meningkat, 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 85.71% merupakan kriteria penilaian 

hasil belajar peserta didik. 

Agar Model Pembelajaran Think Pair Share dalam pembelajaran matematika 

berjalan baik, maka perlu adanya inovasi baru dengan cara memadukan model 
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pembelajaran Think Pair Share  dan Make A Match. Model pembelajaran Make A 

Match adalah model pembelajaran yang bisa membuat suasana kelas menjadi 

menyenangkan guna menutupi kekurangan dari pembelajaran Think Pair Share 

yang pada proses pembelajaran bersifat serius dan membikin peserta didik tegang 

dan minat belajar peserta didik akan turun.  

Model pembelajaran Make A Match adalah model yang dimulai dari peserta 

didik disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum 

batas waktunya, peserta didik yang dapat mencocokan kartu diberi poin (Rusman, 

2012:223). Model ini membuat suasana pembelajaran menjadi tidak menegangkan 

melainkan suasananya menjadi menyenangkan untuk peserta didik dan 

menimbulkan rasa gotong royang untuk peserta didik. Salah satu keunggulan dari 

model pembelajaran ini adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Dari 

pembelajaran yang menyenangkan maka akan timbu minat belajar peserta didik 

yang berakibat peserta didik akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini juaga 

didukung dengan pernyataan Shoimin (2014:98) peserta didik yang 

pembelajarannya denga menggunakan model  Make a match aktif dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga dapat mempunyai pengalaman belajar yang 

bermakna.  

Hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) menyebutkan 

bahwa penerapan pembelajaran kontekstual melalui metode Make A Match pada 

mata pelajaran matematika kelas VIII E SMPN 11 Malang tahun ajaran 

2013/2014 menyimpulkan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran 

kontekstual melalui metode Make A Match pada mata pelajaran  matematika 

terlaksana dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel analisis 

aktivitas peserta didik, bahwa hasil rata-rata prosentase pengamatan selama proses 

pembelajaran yaitu sebesar dengan 84,4 % dengan kategori sangat baik. 

Kemudian untuk hasil belajar peserta didik setelah penerapan pembelajaran 

kontekstual melalui metode make a match mencapai presentase ketutansan sebesar 

89,5% dan berada di atas kriteria ketuntasan yaitu lebih dari 75% . 
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Penjelasan diatas mengambarkan penelitian ini penting untuk dilakukan pada 

pembelajaran matematika. Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share  

bisa membantu peserta didik dalam memahami konsep pelajaran dan 

memudahkan peserta didik dalam pemecahan masalah, dan membatu peserta didik 

untuk saling membatu peserta didik yang sulit mengerti konsep pembelajaran dan 

takut bertanya pada guru akan tetapi suasana kelas masih tegang dan minat belajar 

peserta didik akan dikit. Dari kekurangan model pembelajaran Think Pair Share  

maka akan dipadukan dengan model pembelajaran Make A Match   yang bisa 

membuat suasana dikelas menjadi menenangkan dan bisa membangkitkan minat 

belajar peserta didik. Perbedaan dari penelitian penelitian yang sudah ada adalah 

penelitian ini menelitih tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika dan 

menerapkan model pembelajaran Think Pair Share dan Make A Match . 

 Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang “ Penerapan Kolaborasi 

Model Pembelajaran Think Pair Share dan Make A Match Pada Pembelajaran 

Matematika Kelas VIII SMP Negeri 2 Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan kolaborasi model Think Pair Share dan Make A 

Match pada pembelajaran matematika. 

2. Bagaimana aktivitas belajar peserta didik setelah penerapan kolaborasi 

model Think Pair Share dan Make A Match pada pembelajaran matematika. 

3. Bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika peserta 

didik setelah penerapan kolaborasi model Think Pair Share dan Make A 

Match pada pembelajaran matematika. 

4. Bagaimana minat belajar peserta didik setelah penerapan kolaborasi model 

Think Pair Share dan Make A Match pada pembelajaran matematika. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan :  

1. Penerapan kolaborasi model Think Pair Share dan Make A Match pada 

pembelajaran matematika. 

2. Aktivitas belajar peserta didik setelah penerapan kolaborasi model Think 

Pair Share dan Make A Match pada pembelajaran matematika. 

3. Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik setelah 

penerapan kolaborasi model Think Pair Share dan Make A Match pada 

pembelajaran matematika. 

4. Minat belajar peserta didik setelah penerapan kolaborasi model Think Pair 

Share dan Make A Match pada pembelajaran matematika. 

 

1.4 Manfaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak. 

1. Bagi peserta didik 

Penerapan kolaborasi model pembelajaran Think Pair Share dan Make A 

Macth diharapkan dapat meningkatkan minta belajar peserta didik dalam 

pembelajaran matematika, dan peserta didik dapat merumuskan dan 

memecahkan masalah matematik dan permasalahan yang terkait lainnya 

yang berada di lingkungan peserta didik. 

2. Bagi guru mata pelajaran  

Penerapan kolaborasi model pembelajaran Think Pair Share dan Make A 

Macth diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah SMP dan sebagai 

masukan tambahan model-model pembelajaran.  

3. Bagi sekolah  

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi model 

pembelajaran dan dapat memberikan sumbangan yang baik untuk perbaikan 

pembelajaran di sekolah.  
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1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah merupakan ruang lingkup penelitian dalam melakukan 

penelitian untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan 

adapun batasan masalah pada penelitian inia sebagai berikut: 

1. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi bangun ruang sisi 

datar. 

2. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-H SMP Negeri 2 Batu. 

3. Penelitian ini meneliti aktivitas belajar peserta didik dikelas. 

4. Penelitian ini meneliti tingkat pemecahan masalah peserta didik yang dilihat 

dari hasil evaluasi. 

5. Penelitian ini meneliti minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran 

matematika dengan penerapan model kolaborasi pembelajaran Think Pair 

Share dan Make A Macth. 

 

1.6 Definisi Operasional  

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya salah interpretasi. Beberapa 

hal yang di maksud antara lain:  

1. Pembelajaran Matematika merupakan komunikasi yang dilakukan guru dan 

peserta didik untuk memahami pengetahuan terstruktur, bahasa simbol, ilmu 

dedukatif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan. 

2. Model Pembelajaran Think Pair Share  adalah suatu pembelajaran yang 

menuntun peserta didik berpikir sendiri mengenai suatu pemecahan 

masalah, kemudian peserta didik diminta untuk mendiskusikannya hasil 

pemikiran secara berpasangan dan terakhir peserta didik diminta untuk 

berbagi hasil pemikirannya yang telah mereka diskusikan kepada seluruh 

kelas. 

3. Model Pembelajaran Make A Match merupakan suatu pembelajaran yang 

menekankan pada kerjasama antar peserta didik dalam memahami konsep-

konsep pembelajaran. Adapun pelaksanaannya peserta didik disuruh 
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mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas 

waktunya. 

4. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk 

memperoleh atau menguasai pengetahuan, keterampilan serta informasi 

lainnya ketika pembelajaran berlansung. Kegiatan yang dilakukan peserta 

didik dalam pembelajaran meliputi mengamati,menanya, mencoba atau 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau maenganalisa data atau 

informasi dan mengkomunikasikan. 

5. Tingkat kemampuan pemecahan masalah merupakan tingkatan kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau memecahkan soal 

matematika. Pemecahan masalah polya dimana ada tahapan dalam 

pemecahan masalah matematika yaitu memahami masalah, merencanakan 

strategi penyelesaian, malaksanakan strategi , dan yang terakhir verifikasi. 

6. Minat belajar peserta didik merupakan kecenderungan atau ketertarikan 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


